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APRESENTAÇÃO

O II Seminário “Reforma do Estado e Território – Políticas territoriais
contemporâneas na Europa e no Brasil / Mercosul” realizou-se nos dias 11 e 12 de
novembro de 2010, nos auditórios do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados
(ILEA) e do Instituto de Informática no Campus do Vale da UFRGS. O I Seminário, que teve
o apoio do Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGEA), tratou da “Integração SulAmericana e Gestão do Território”, nos dias 29 e 30 de novembro de 2007 (disponível em
www.ufrgs.br/labes). Os bons resultados advindos do primeiro seminário, que contou com
várias pesquisas de pós-graduandos e com conferência de abertura de Wanderley M. da Costa,
bem como as parcerias com pesquisadores do país, da Argentina e da França animaram a
realização desta segunda edição.
Este evento contou com o apoio institucional do Departamento de Geografia, do
Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGEA) e do Laboratório do Espaço Social
(LABES) do Instituto de Geociências, bem como do Programa de Pós-Graduação em
Planejamento Urbano e Regional (PROPUR) da Faculdade de Arquitetura. O auxílio
financeiro foi proporcionado por recursos da CAPES – Ministério da Educação, através do
Edital PAEP (Programa de Auxílio a Eventos no País). Registram-se aqui os agradecimentos
ao suporte emprestado, sem os quais não teria sido possível a realização do evento.
Além do apoio institucional e recurso financeiro, o evento teve ainda recursos do
projeto de pesquisa “Usos do território e políticas territoriais contemporâneas: cenários no
Brasil / Mercosul e União Europeia”, com o apoio do CNPq (uma bolsa pesquisa de
produtividade), desenvolvido pelo Prof. Dr. Aldomar A. Rückert. O evento contou ainda com
recursos do projeto de pesquisa “Ajustes Espaciais na Faixa de Fronteira da Amazônia
Setentrional Brasileira: dos Dilemas Espaciais à Defesa do Território” (CAPES / Edital PróDefesa, 2008), coordenado pelo Prof. Dr. Jadson Luis Rebelo Porto e desenvolvido na PósGraduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Amapá.
A Comissão Organizadora espera que os resultados deste Seminário possam contribuir
com a graduação e a pós-graduação em cursos que tenham por interesse o tema das políticas e
da gestão territorial. É desejável que seja atualizada a agenda de pesquisa sobre a gestão
territorial brasileira e sul-americana em diálogo com experiências da União Europeia; a
internacionalização de experiências em nível de pós-graduação e graduação através de
intercâmbios de pesquisadores europeus e sul-americanos, assim como o aumento de diálogos
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para a realização de parcerias para mobilidade acadêmica de docentes e discentes nesta área
de pesquisa. Os resultados aqui apresentados em um CD também encontram-se disponíveis no
endereço www.ufrgs.br/labes.
A Comissão Organizadora manifesta os agradecimentos a todos os palestrantes
convidados, especialmente àqueles que se deslocaram de grandes distâncias nacionais e
internacionais para deixar aqui o seu depoimento e a sua contribuição ao tema de análise
proposto. Da mesma forma, manifestam-se os agradecimentos a todos inscritos que
compareceram, bem como ao grupo de estudantes de graduação e pós-graduação que
emprestaram seu dinamismo, alegria e apoio para a execução do evento. Registra-se um
agradecimento especial ao doutorando Camilo Pereira Carneiro Filho pelas traduções
simultâneas das palestras de Clarisse Didelon em todas as etapas do Seminário, assim como
em sua palestra Eurobroadmap. Visions of Europe in the world, proferida para os alunos da
Graduação em Geografia.

A Comissão Organizadora

